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 نذ ادی  بذه  تحقیقات اقتصادی آثار ارزیابی هدف با حاضر تحقیق  رود می شمار به کشاورزی محصوالت

 دو از ،منظذور  نبذدی   شد انجام بسته و باز کوچک اقتصاد سناریوی دو در رضوی خراسان استان در پنبه

 احتمذال  ضرضذه،  منحنذی  جذایی  جابذه  پذارامتر  ضم کرد، اف ای  تمیانگین فناوری با مرتبطهای  داد  دسته

 نذر   و ضرضذه  قیمتذی  کش  محصول، تحقیق،قیمت تمخارج بازار و استهالک  ضامل تحقیق، موفقیت

 و تحقیقات مرک  در 1398 تا 1394 زمانی باز  در که پنبه ن ادی به تتحقیقاهای  پروژ  به مربوط تن یل 

 مذازاد  تح یذل  روش از همچنذین،  و بذود  یافتذه  خاتمذه  رضوی خراسان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش

 باز، کوچک صاداقت سناریوی تحت ،ن ادی به قیتحق هر برای ،مطالعه نتایک پایه بر د ش استفاد  اقتصادی

 بذه  د یذ فا نسذبت  و درصد 55 یداخ  بازد  نر  ،الیر ه ار 12718000 منافع خالص حال ارزش میانگین

 7/5 و درصذد  50 ال،یذ ر هذ ار  9134351 ،بیذ ترت بذه  ،بسته کوچک اقتصاد سناریوی تحت و 6/7 نهیه 

 پنبذه  نذ ادی  بذه  قذات یتحق ینرفتیپذذ  یاقتصاد یسودآور و باال بازد  انگریب که ،شد  یابیارز و ینیب  یپ

 در حوور و عاملت که داد نشان حاضر پ وه های  افتهی و حینتا مجموضه اما است؛ سناریو دو هر تحت

 استان در پنبه یریپذ رقابت  ین و یکشاورز قاتیتحق یعیتوز آثار و منافع  انیم بر پنبه یجهان یبازارها

 درجه ،یکشاورز قاتیتحق استیس نیتدو در که ستا شایسته ،رو نیا از  اف ود خواهد رضوی خراسان

  ردیگ قرار توجه مورد یجهان یبازارها با کشور اقتصاد تعامل

  بسته کوچک اقتصاد ،اقتصادی مازاد پنبه،ن ادی به تحقیقاتها:کلیدواژه

 Q16, Q28, I22 :JELبندیطبقه

مقدمه

 صذنایع  اولیذه  مذواد  أمینتذ  بذر  افذ ون  کذه  اسذت  کشذاورزی  محصذوالت  ترین مهم از پنبه

 بازرگذانی  و صذنعت  کشذاورزی، های  بخ  زایی اشتغال در ،دام خوراک و کشی روغن نساجی،

 تنذو   و افذ ود   ارزش ایجاد توانمندی نظر از کشاورزی محصول کمتر کند  می ایفا مهمی نق 

 محصذوالت ین تذر  مهذم  از یکذی ، پنبذه  بنذابراین  .دارد را محصذول  این با برابری یارایها    فرآورد

 در دارد  قذرار  رانیذ ا جم ذه  از جهذان  کشذور  پنجا  از  یب کشت الگوی در که است کشاورزی

 هنذد  ،تذن  می یون 04/6 با چین است  بود  تن می یون 682/25 پنبه جهانی تولید می ان، 2018 سال
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 کشذورهای  تذرین  بذ ر   ترتیذب،  ، بذه تذن  می یذون چهذار   حذدود  بذا  آمریکذا  و تن می یون 35/5 با

 می یذون  د  حذدود  سذاالنه  محصول این جهانی تجارت  ندرو می شمار به جهان در پنبه تولیدکنند 

 کشذت  سذطح  اسذالمی،  انقالب از  پی که دهد می نشانها  بررسی (Johnson, 2018). است تن

 بهها  سال آن تولیدات ةضمد بخ  که ،رسید می هکتار ه ار صد سی مرز به کشور در پنبه نهساال

 و دالر می یذون  120 ی  ازبذ  محصذول  این نهساال صادرات ارزش  شد می صادر جهانی بازارهای

 و 20ترتیذب،   ، بذه رکشذو  کشاورزی کاالهای صادرات و غیرنفتی کاالهای صادرات از آن سهم

 اقتصذاد  درپنبذه   محصول اهمیت وجود با (Haeri and Asayesh, 2010). است بود  درصد 45

 شذاهد  را هذایی  ثبذاتی  بذی  و ها نوسان هموار  گذشتههای  سال در آن تولید و کشت سطح کشور،

 در محصذول  ایذن  کشذت  سذطح  ،شواهد اساس بر است  داشته ن ولی روندی ،ک ی طور به و بود 

    MAJ, 2018ت رسید هکتار 70880 به متعددهای  نشیب و فراز از پس 1397-98 زراضی سال

 ضذدم  دلیذل  به روند و شمار می به کشور تولیدی پنبه کنند  مصرفترین  مهم نساجی صنایع

 جهذانی  بازارهذای  از را پنبذه  بذه  خذود  نیذاز  از تذوجهی  قابذل  بخ  ساله همه داخ ی، تولید کفایت

 واردات میذ ان  نمونذه،  بذرای  دارد  دنبذال  به م ی اقتصاد برای گوناگون تبعات که ،دننک می تأمین

و  بذود   دالر می یذون  دویست حدود در آن ارزبری و تن  اره 97 با برابر 1398 سال در پنبه انوا 

 مصذذنوضی، الیذذاف دالر، 3175888 پنبذذه، لینتذذر واردات بذذرای، 1397 سذذال در ،ایذذن بذذر افذذ ون

 (IRICA, 2018).  است شد  داد  تخصیص دالر 138896711 پنبه، و دالر 392099226

 وزارت داخ ذی،  تولیذد  از کشور صنایع نیاز مورد پنبه تأمین اهمیت و ضرورت به توجه با

 قذرار  کذار  توردسذ  در 1404 سذال  تا 1394 سال از را پنبه تولید خودکفایی طرح کشاورزی جهاد

 تالمحصذو  حذوز   در مقذاومتی  اقتصذاد  طذرح  هشذت  از یکذی  پنبذه  خودکفایی طرح ت اس داد 

 در ،طذرح  این هدف شود  می پیگیری محصول این تولید اف ای  راستای در که است کشاورزی

 از کشذور  مسذتعد  مناطق در آن کشت توسعه ،سپس و پنبه تولید ن ولی روند توقف نخست، گام

 هذ ار  282 تولیذد  ،1404 سال پایان در درصدی هفت رشد با و بود  رضوی خراسان استان جم ه

 درصذدی  صذد  ودکفاییخ طرح، این اهداف تحقق صورت در است  شد  گذاری هدف پنبه تن
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 پنبذه  تولید اف ای  که است بدیهی   Hossein, 2014ت شد خواهد ایجاد پنبه مصرف و تولید در

 ضوامل وری بهر  اف ای  و کشت سطح توسعه راهکار دو با کشاورزی، محصوالت سایر همانند

 سذطح  توسذعه  راهکذار  آبذی،  اراضذی  محذدودیت  به توجه با اما بود  خواهد پذیر امکان آن تولید

 تولیذد  اف ای  باضث ستا ممکن ،هرچند ،راهکار این رسد  نمی نظر به اتکا قابل و منطقی کشت

 تولیذد  می ان از ،رقیب محصوالت کشت سطح از کاستن با ،حال همان در اما شود، پنبه محصول

 نیازمنذد  پنبذه  کشذت  سذطح  افذ ای   بذه  کشذاورزان  برانگیختن این، بر اف ون کاست  خواهد آنها

 ماننذد  خاصذی  تبعات و آثار نی  راهکار این که ،است قیمتی حمایت وی   به حمایتیهای  سیاست

 ضم کذرد  بهبذود  راهکذار، تذرین   مناسذب  ،بنذابراین  داشذت   خواهذد  دولذت  مذالی  تعهدات اف ای 

 ضوامذل  وری بهذر   افذ ای   نی  آن ةکنند تعیین ةمؤلفترین  مهم که ،است سطح واحد در محصول

 یور بهذر   رشد و تحول ،بنابراین  پذیرد تأثیر می توسعه و تحقیق از خود که است محصول تولید

 تحقیقذات  ویذ    بذه  توسذعه  و تحقیذق  در گذذاری  سرمایه نیازمند نخست وه ه در پنبه تولید ضوامل

    است مناسب کیفی و کمی ضم کرد با شد  اصالح ارقام معرفی و ن ادی به

 تولیذد  افذ ای   بذرای هذا   دولذت   هذای  سیاسذت تذرین   مهذم  از کشذاورزی  توسذعه  و تحقیق

 حاصذل  فناوری و دان  کاربست (Abyar and Hossein, 2014). است کشاورزی محصوالت

 تولیذدات  کیفی و کمی اف ای  آن، تبع به و تولید ضوامل وری بهر  رشد به تواند می تحقیقات از

 اغ ذب،  کذه  اسذت  پ وهشی اضتبارات کشاورزی، تحقیقات سیاست اب ار رساند  یاری کشاورزی

 تحقیقذات  کذه نجذا  از آ د شذو  مذی  تذأمین هذا   دولذت  توسذط  توسعه،  حال در کشورهای در وی   به

 و اقتصذادی  آثذار  ارزیذابی  ،اسذت  سذرمایه  ویذ    بذه  محذدود  منذابع  تخصذیص  نیازمنذد  کشذاورزی 

 کشذاورزی  تحقیقذات  م ذی  نهادهذای  ریذ ان  برنامذه  و مذدیران  توجذه  مذورد  همذوار   آن اجتماضی

  است  گرفته قرار توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

 در پ وهشذی  گذذاری سذرمایه  منذافع  یذا  بازد  از اطال  ظورمن به کشاورزی تحقیقات آثار ارزیابی

 شذواهد  ةارائذ  ،ارزیذابی  بذدون  شذود  مذی  انجام کشاورزی نهاد یا و تحقیقاتی ةبرنام و طرح پروژ ، سطوح

 وجذود  بذا  ،همچنذین    Mardia et al., 2010ت بذود  نخواهد میسر تحقیقات منافع و اثربخشی از مستند
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 و تولیدکننذد   هذ اران  بین و مخت فهای  سال در کشاورزی تحقیقات دستاوردهای نشر و توزیع

 تحقیقات اثربخشی ،رو این از نیست  مشهود چندان آن اجتماضی و اقتصادی منافع کنند ، مصرف

 گروهذای  برخذی  و اقتصذادی  کذالن  ریذ ان برنامذه  و گذذاران  سیاسذت  سوی از هموار  کشاورزی

 گذام  نخسذتین  تحقیقذات کشذاورزی   ارزیابی ،بنابراین گیرد  می قرار پرس  و تردید مورد اجتماضی

 رویکذذرد تغییذذر و سیاسذذی حمایذذت کسذذب تحقیقذذات، ایذذن ارزشذذمندی اثبذذات بذذرای ضذذروری

   شود  می محسوب آن اهمیت به نسبت گذاران سیاست

 اقتصذاد  ادبیات در ب ندی ةپیشین زا کشاورزی تحقیقات اجتماضی و اقتصادی آثار ارزیابی

 اقتصذادی  ارزیذابی  بذه  روشذمند  صذورتی  بذه  که کسی نخستین  است برخوردار جهان کشاورزی

 نوبذل  ةجذای   ةبرنذد  اقتصذاددان   Schultz, 1953ت شذولت   تئودور پرداخت، کشاورزی اتتحقیق

 ارزیذابی  بذه  ،از ایذن دسذت   مطالعذه ترین  مهم، در  Griliches, 1958ت گری یچ ، وی از پس  بود

 آمریکذذا در مربذذوط بذذازد  نذذر  بذذرآورد و هیبریذذد ذرت تحقیقذذات اجتمذذاضی بذذازد  و هذذا ه ینذذه

 و همکذاران  آلسذتون  پذ وه   آنها اوجة نقط که شد انجام نی  دیگری مطالعات ،بعدها  پرداخت

 تحقیقذات  بذازد   بذه  مربذوط  پذ وه   289 تح یذل  بذه  ،آن در کذه  است  Alston et al., 2000ت

 و تحقیذق  بذازد   نذر   مورد در آمد  دست به نتایک و شد پرداخته زمان آن تا شد  انجام کشاورزی

   گرفت قرار 1فراتح یل یا ابرتح یل ،خودشان گفتة به و تح یل مورد کشاورزی توسعه

 از مهمذی  بخذ  نذ ادی   بذه  تحقیقذات  ویذ    به کشاورزی تحقیقات بالقو  منافع ارزیابی

 آثذار  ارزیذابی  بذه  توان می مطالعات گونه این از دهد  می تشکیل را کشاورزی اقتصاد تحقیقات

 در قهذو  نذ ادی   بذه  تحقیقذات  ، Yorobe Jr, 2006ت فی یپذین  در قهذو  نذ ادی   به تحقیقات بالقو 

 Napasintuwong andت تای نذد  در انبهن ادی  به تحقیقات و  Benin and You, 2007تا اوگاند

Traxler, 2009  ت همچنین، آبیار و همکذاران  کرد  شار اAbyar et al., 2015  ،ارزیذابی  در 

 رسذیدند  نتیجذه  ین، بدایران اق یمی -کشاورزی هایپهنه در پنبهن ادی  به تحقیقات اقتصادی آثار

 قبذذول قابذذل اقتصذذادی بذذازد  از بررسذذی مذذورد هذذایپهنذذه همذذه در پنبذذهنذذ ادی  بذذه تحقیقذذات کذذه

                                                                                                                                   
1. meta-analysis 
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 قذرار  درصذد  40 تا 26 باز  در آنها داخ ی بازد  نر  انتظاری میانگین که یا گونه به ،برخوردارند

 . ددار

 تذذرویک و آمذذوزش تحقیقذذات، سذذازمان پ وهشذذی هذذای فعالیذذت درنذذ ادی  بذذه تحقیقذذات

 و داشذته  خاصذی  اهمیذت  کشذور،  کشذاورزی  تحقیقذات  م ذی  نهذاد ترین  مهم ضنوان به کشاورزی

 Jalalت اسذت  داد  اختصاص خود به را زراضت زیربخ  قاتتحقی درصد پنجا  از بی  هموار 

Kamali et al., 2012   اجتمذذاضی و اقتصذذادی آثذذار ارزیذذابی ضذذرورت ،اخیذذرهذذای  سذذال در 

 مذدیران  توجذه  مورد تدریک به محصولی و بخشی ای، نطقهم م ی، سطوح در کشاورزی تحقیقات

 ارزیذابی  به مطالعات برخی و است گرفته قرار کشور کشاورزی تحقیقات م ی نهاد ری ان برنامه و

 توجذه  با نی  حاضر پ وه   اند هپرداخت یکشاورز توسعه و قیتحق در یگذار هیسرما بازد  کمی

 آثذار  ارزیذابی  منظذور  بذه  و تحقیقذاتی  دسذتاوردهای  کاربسذت  بذا  ،پنبذه  تولید اف ای  ضرورت به

 خراسذان  اسذتان  در بسته و باز کوچک اقتصاد سناریوی دو تحت آن ن ادی به تحقیقات اقتصادی

 رسذمی  آمارهذای  اسذاس  بذر  اسذت   شذد   انجام کشور پنبه تولید منطقهترین  مهم ضنوان به رضوی

 و هکتذار  24520ترتیذب،   ، بذه سذتان ا ایذن  در پنبذه  تولیذد  و کشذت  سذطح  ،1397-98 زراضی سال

  اسذت  کشذور  پنبذه  تولیذد  و کشذت  سطح کل از درصد 5/26 و 5/28 معادل که بود  تن 85816

 و ثبذات  ضذدم  نیذ   و پنبذه  جهذانی  تجارت در کشور اندک سهم به توجه با سناریو دو این انتخاب

 ،ها سال برخی در که یا گونه ، بهگرفته صورت پنبه جهانی بازار در آن تجاری تعامالت پایداری

 برخذی  در امذا  و  انجذام شذد   موانذع  و هذا  محدودیتاضمال  بدون جهانی بازارهای از پنبه واردات

 روش از حاضذر،  تحقیذق  انجذام  بذرای  اسذت   شد  اضمال آن بر موانعی وها  محدودیت نی ها  سال

     استشد استفاد  ضددی سازی شبیه و اقتصادی مازاد تح یل

تحقیقروش

 رهیافذت  چنذدین  ،کشذاورزی  توسذعه  و تحقیذق  اجتمذاضی  و اقتصذادی  آثار ارزیابی برای

 اقتصادی مازاد تح یل رهیافت از حاضر، تحقبق در است  گرفته قرار استفاد  مورد و شد  پشنهاد
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 تحقیقذات  بالقو  اقتصادی منافع یا آثار ارزیابی برای  Alston et al., 1998ت آلستون و همکاران

هذای   رهیافذت  بذه  نسبت اقتصادی مازاد تح یل  شد استفاد  رضوی خراسان استان در پنبه ن ادی به

 کذذامالً تقاضذذای و ضرضذذه زیذذرا ی دارد،تربیشذذ م یذذت اقتصادسذذنجی الگذذوی و فایذذد  -ه ینذذه

 ؛ ودارد نیذاز  کمتریهای  داد  به اف ون بر این،و  کندً نمی فرض را کش  بی کامالً یا پذیر کش 

 و کنذد،  مذی  وارد را تذوزیعی  اثذرات  و جهذانی هذای   قیمذت  اثذرات  فاید ، -ه ینه تح یل برخالف

 دهد می قرار توجه مورد را ج یی تعادل الگوی ها، بخ  بین پویا پیوند محدود اطالضات ض ت به

   Alston et al., 1998ت

 روش در شذود  مذی  انجام 2اجرا از پس و 1اجرا از پی  روش دو به اقتصادی مازاد تح یل

 تحقیقذاتی  طذرح  روش، ایذن  در است  تحقیق بالقو  منافع گیری انداز  اص ی هدف ،اجرا از پی 

 قذرار  ارزیذابی  مذورد  منذافع  وها  ه ینه بینی پی  اساس بر آن، منافع و مخارج کامل تحقق از پی 

 دارد، قذرار  پذذیرش  دور  ابتدای در تحقیق از حاصل فناوری که مواردی در ،همچنین گیرد  می

 فنذاوری  کذاربرد  و تحقیقذاتی  طرح انجام از پس اجرا از پس روش شود  می استفاد  روش این از

 معمذوالً  و گیذرد  مذی  صورت مصرف و وریآفر تولید، از اضم مخت فهای  ضرصه در آن از منتک

 آینذد   بذرای  بذرداری  بهر  منظور به و گذشته در شد  انجام تحقیق اثربخشی و عمناف از اطال  برای

    دارد کاربرد

 ارزش ،نظریذه  ایذن  مطذابق  اسذت   اقتصادی مازاد تح یل مبنای خرد اقتصاد در رفا  نظریه

 بذا  تذوان  می را کاال یک تتقاضا  مصرف و تضرضه  تولید معین سطح یک اقتصادی منافع یا رفا 

 مذازاد  تح یذل  موضذو ،  یندبذ  ضنایذت  بذا  کذرد   گیذری  انذداز   اقتصذادی  مذازاد  مفهذوم  زا استفاد 

 گیذری انذداز   بذا  تحقیقذات  بذدون  و بذا  وضعیت دو بین تفاوت که دهد می را امکان این اقتصادی

 سذبب  بذه  اقتصذادی  مازاد تغییر شود  ارزیابی اجتماضی  فواید یا رفا  ارزشت اقتصادی مازاد تغییر

    Alston et al., 1998ت است آن اجتماضی فواید گربیان تحقیقات

                                                                                                                                   
1. ex-ante evaluation 

2. ex-post evaluation 
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 یتحقیقذات  منذافع  اسذتنتاج  بذرای  بذازار  چذارچوب  ، ازهمچنذین  ،اقتصذادی  مذازاد  رهیافذت 

 ،سذپس  ؛شذود  مذی  ضرضذه  منحنذی  جایی جابه باضث آن دستاوردهای کاربست کهکند  استفاد  می

 بذا  آنگذا   و محاسبه کنندگان مصرف و تولیدکنندگان به گرفته تع ق مازاد ضنوان به اقتصادی منافع

  ذی فع ارزش ماننذد  هذایی  سنجه مخارج، با آن مقایسه و زمان طول در تحقیقات منافع سازی جمع

   شود  می محاسبه ه ینه به فاید  نسبت و داخ ی بازد  نر  منافع، خالص

 و تعذادلی  مقذدار  و قیمذت  ضرضذه،  منحنذی  بذر  را موفذق  پ وهشی فعالیت یک اثر 1 شکل

 منحنذی  کشذاورزان،  توسط تحقیق از حاصل جدید فناوری کاربرد دهد  می نشان اقتصادی مازاد

 کذه  جاجذایی  ایذن  میذ ان  کنذد   مذی  جذا  جابذه  اسذت ر سذمت  و پذایین  طرف به را محصول ضرضه

 مذازاد  ارزش در کننذد   تعیذین  و مهذم  ضذام ی  شذود،  مذی  نامیذد    Kت جذایی  جابه پارامتر اصطالحاً

 و  P1ت قیمذت  تذر  پذایین  سطح به را تعادل جایی،جابه این است  تحقیق ر اثرب ایجادشد  اقتصادی

هذای   ه ینذه  کذاه   تحقیقذات  اثر کنندگان، دتولی برای دهد  می حرکت  Q1ت تولید بیشتر مقدار

 بذدون  و بذا  ضرضذه هذای   منحنذی  بذین  ناحیذه ت B ناحیذه  بذا  اقتصادی مازاد حسب بر که است تولید

 دریذافتی هذای   قیمت کاه  موجب تحقیقات شود  می داد  نشان  P1 قیمت خط زیر تحقیقات،

 بذاالی  قیمذت،  خذط  دو بذین  تناحیه A ناحیه انداز  به را آنان مازاد که شود می نی  تولیدکنندگان

 تولیدکننذدگان  مذازاد  در خالص تغییر ،رو این از دهد  می کاه  تحقیقات  بدون ضرضه منحنی

 آنهذا  زیذرا  ،اسذت  منفعت یا فاید  همیشه تحقیقات اثر کنندگان، مصرف برای است  B-A معادل

 مذازاد  نیذ   و  A تناحیذه  ددهن می دست از تر پایینهای  قیمت موجب به تولیدکنندگان را که آنچه

 خذذذالص فوایذذذد ،نتیجذذذه در کننذذذد  مذذذی دریافذذذت را  C تناحیذذذه مصذذذرف افذذذ ای  اقتصذذذادی

 کننذدگان  مصذرف  ضایذد  A ناحیذه  اگرچذه  اسذت   A+C نواحی ارزش انداز  به کنندگان مصرف

 عمنذاف  یذا  اقتصذادی  مذازاد  تغییر کل ،بنابراین د دهن می دست از آن را تولیدکنندگان اما شود، می

 کذاه   منذافع  C ناحیذه  اسذت   C و B نذواحی  مساحت ارزش مجمو  معادل تحقیقات اجتماضی

 منحنذی  یذک  تاز محصذول  تولیذد   ه ینذه  کذاه   منذافع  B ناحیه و  P1 به P0 ازت محصول قیمت

   Alston et al., 2000ت روند می شمار به دیگر  ضرضه منحنی به ضرضه
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 محصولاقتصادیمازادتغییربرکشاورزیتحقیقاتتاثیر-1شکل

 اقتصذادی  سذاختارهای  و شذرایط  در را کشاورزی تحقیقات منافع اقتصادی مازاد رهیافت

 در پایذدار  و باثبذات  حوذور  ایذران  کذه  جذا آن از کنذد   مذی  ارزیابی متفاوت یالگوها با گوناگون

 نیذ  اصذوالً   ها سال برخی در و بود  پنبه واردکنند  ،ها سال برخی در ،نداشته پنبه جهانی بازارهای

 اسذت   شذد   گرفتذه  نظذر  در بسذته  و باز اقتصاد الگوی دو حاضر، تحقیق در است، نداشته تعام ی

 رتبذه  و انذدک  پنبذه  جهذانی  بذازار  در ایران تواردات  خارجی تجارت سهم کهآنجا  از همچنین،

 بذود   55 بذا  برابذر  2019 سذال  در یجهذان  بذازار  از بهپن واردکنند  یکشورها انیم در آن واردات

  شذد  گرفتذه  نظر در اول سناریوی در واردکنند   کوچک تکشور باز اقتصاد الگوی یک ،است

 تعذامالت  فاقذد  ایذران » کذه  آمذد   فذرض  ایذن  بذا  دوم سذناریوی  در نی  بسته اقتصاد الگوی یک و

  است  نگرفته صورت وارداتی ،ها سال برخی در زیرا ،«است پنبه جهانی بازار در تجاری

 تکشذور  یذک  سذناریوی  تحذت  را پنبه ن ادی به تحقیقات اقتصادی مازاد تغییرات 2 شکل

 بذه  S0 از را ضرضذه  منحنی تحقیقات ،شد گفته که گونه همان کند  می تبیین واردکنند   کوچک

S1 بذدون  پنبذه  یداخ ذ  تقاضای منحنی سناریو، این تحت که شود می فرض کرد  خواهد جا جابه 

 کشذور  در ضرضذه  افذ ای   ض ذت  به و شود می تعیین P0 در جهانی بازار در پنبه قیمت بماند  تغییر

 مذازاد  کذه  حذالی  در مانذد،  مذی  بذاقی  ثابذت  کننذدگان  مصذرف  مازاد ،رو این از کرد  نخواهد تغییر

 را پنبه واردات اندتو می ایران حالت، این در یابد  می اف ای  abcd ناحیه انداز  به تولیدکنندگان
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 اسذذت تولیدکننذذدگان اقتصذذادی مذذازاد افذذ ای  من لذذه بذذه کذذه دهذذد کذذاه  abcd ناحیذذه بذذه

(Napasintuwong and Traxler, 2009)  


بازکوچکاقتصادسناریویدرپنبهنژادیبهحقیقاتتاقتصادیمازاددرتغییر-2شکل

 تولیذد  پنبذه  اینکذه  گذرفتن  نظذر  در با  شد  است توصیف بسته اقتصاد الگوی ،3 شکلدر 

 آن ضرضذه  منحنی تحقیقات، ر اثرب پنبه تولید اف ای  ،شود می ضرضه داخ ی بازار در فقط کشور

 پنبذه،  تقاضذای  منحنذی  تغییذر  ضذدم  فذرض  بذا  ؛کذرد  خواهد جا جابه S1 به S0 از پائین سمت به را

 کننذدگان  مصذرف  اقتصذادی  مازاد پیامد، یک ضنوان به و کند می پیدا تن ل P1 به P0 از آن قیمت

 ناحیذه  بذا  برابذر  تولیدکننذدگان  اقتصذادی  مذازاد  در تغییذر  ؛یابذد  می اف ای  P0abP1 ناحیه معادل

P1bI1 – P0aI0 انذذذداز  بذذذه اقتصذذذادی مذذذازاد کذذذل و اسذذذت I0abI1  یابذذذد مذذذی افذذذ ای 

(Napasintuwong and Traxler, 2009)  
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بستهکوچکاقتصادسناریویدرپنبهنژادیبهتحقیقاتاقتصادیمازاددرتغییر-3شکل

 اقتصذادی   مذازاد  تتغییر منافع سنج  برای ، Alston et al., 2000تآلستون و همکاران 

  :ندکرد استفاد   1ت رابطه ، ازباز و کوچک اقتصاد شرایط تحت کشاورزی تحقیقات

   ΔTSt = ΔPSt = Pº Qº Kt (1 + 0.5 Kt ε)   1ت

 مازاد در تغییر ΔPSt و تحقیقاتی برنامه منافع یا کل اقتصادی مازاد در تغییر ΔTSt ،آن در که

 منحنی نسبی جایی هجاب پارامتر Kt محصول، جهانی قیمت t، Pº سال در ولیدکنندگانت اقتصادی

 ةشد اصالح ارقام حاضر، تحقیق تدر تحقیق از حاصل فناوری پذیرش ر اثرب t سال در ضرضه

 منافع همه ،باز و کوچک اقتصاد شرابط در  است t سال در محصول ضرضه کش  ε و پنبه 

 تولیدکنندگان اقتصادی مازاد تغییر سخن، دیگر به شود  می کنندگانتولید ضاید تحقیق اقتصادی

 منحنی نسبی جایی جابه پارامتر بود  خواهد تحقیق از منتک اقتصادی مازاد در تغییر کل با برابر

  : Benin and You, 2007ت شود می گیری انداز  زیر رابطه کاربست با ضرضه

  Kt = ([ (YI)]/ε – [EC] / [1 + (YI)]) pAt (1 – δt) Kt   2ت
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 مذة برنا یذک  اجتماضی منافع یا کل اقتصادی مازاد تغییر ،گیری انداز  در مهم پارامتر یک

 ارقام به نسبت شد  اصالح پنبه هکتار در ضم کرد در انتظار مورد نسبی تغییر YI و بود  تحقیقاتی

 بذه  دسذتیابی  بذرای  تولیذد  ه ینذه  در نسذبی  تغییذر  E(Cت اسذت؛ همچنذین،   تحقیذق  از پی  یا شاهد

 اصذالحی،  ارقذام  پذیرند  کاران پنبه م ار  در ضم کرد اف ای  تحقق احتمال p ضم کرد، اف ای 

At  سال در پنبه  شد  اصالح ارقامت فناوری پذیرش نر t ، و δt  شذدن   تمنسذو   اسذتهالک  نر 

 پذارامتر  محاسذبه  بذرای  اسذت   t سذال  در شذد    اصذالح  تارقذام  نذ ادی  به تحقیق از حاصل فناوری

 شوند  برآورد مناسب ای شیو  به باید، ε و E(C ، At ، δtت ، YI ، P مقادیر اپی پیش جایی جابه

 بذا  ترقذم   بذر شکل به جدید فناوری یک زراضی محصوالتن ادی  به تحقیقات دستاورد

 از منذتک  YI ارقذام  ضم کذرد  افذ ای   امذا    Farsi and Bagheri, 2008ت اسذت  بیشذتر  ضم کذرد 

 نتذایک  حتمیذت  ضدم و ریسک ض ت به دارد، آن منافع در کنند  تعیین ینقش کهن ادی  به تحقیقات

   Gierend, 1999ت اسذت  احتمذال  توزیذع  دارای و نذامطمئن  کشاورزی، های فعالیت و تحقیقات

 افذ ای   حتمیذت  ضذدم  و ریسذک  گذرفتن  نظذر  در بذا  بایذد  کشذاورزی  تحقیقذات  منذافع  ،بنابراین

 بذه  بایذد  متغیذر  ایذن  احتمالی مقادیر ،شرایط این در شود  ارزیابی کشاورزان، شرایط در ضم کرد

 مقادیر ، 2ت رابطه در YI جای به احتمالی مقادیر این دادن قرار با و شد  سازی شبیه مناسب روش

 روش سذازی،  شذبیه  هذای  روشتذرین   معمذول  از .شذود  تعیذین  آنهذا  بذا  متنذارر  جذایی  جابذه  مترپارا

 دارد  کذاربرد  اقتصذاد  و ژنتیذک  تذا  ای هسته فی یک مانند مخت ف ض وم در که است کارلو مونت

 اضذداد  تولیذد  شذیو   از ،آن در کذه  اسذت  کذافی  ،روش یذک  به« کارلو مونت» ضنوان اطالق برای

 در که است «معکوس تبدیل» تصادفی اضداد تولید شیوةترین  معمول باشد  د ش استفاد  تصادفی

 است  تصادفی متغیر یک تجمعی توزیع تابع معکوس ،واقع

 مذازاد  تتغییذر  منذافع  سنج  برای ،همچنین ، Alston et al., 2000تآلستون و همکاران 

 ابذدا   را  6  تذا ت 3ت روابط ،بسته و کوچک اقتصاد شرایط تحت کشاورزی تحقیقات  اقتصادی

 منذافع  ،بسذته  و کوچذک  اقتصذاد  شذرایط  در کذه  شذود  مذی  مشاهد  ،روابط یندب توجه با دند کر

 مذازاد  در تغییذر   3ت رابطذه  شذود   مذی  کنندگان مصرف و تولیدکنندگان گرو  دو هر ضاید تحقیق



...... تحقيقات پنبه در يآثار اقتصاد یارزياب    

219 

  5ت رابطذه  و تولیدکنندگان  منافعت اقتصادی مازاد در تغییر  4ت رابطه ،کنندگان مصرف اقتصادی

 ،اینجذا  تدر تحقیذق  از منتک فناوری پذیرش بر اثر تحقیق  کل منافعت کل اقتصادی مازاد در تغییر

   :دنکن می گیری انداز  را  ة پنبهشد اصالح ارقام

ΔCSt = P0Q0 Zt (1 + 0.5 Zt η)  3ت

ΔPSt = P0Q0 (Kt – Zt)(1 + 0.5 Zt η)  4ت

ΔTSt = ΔCS + ΔPS = P0Q0 Kt (1 + 0.5 Zt )  5ت

Zt = Kt ε /(ε + η)  6ت

 در کاه  t، Z سال در کنند  مصرف اقتصادی مازاد در تغییر ΔCSt در روابط باال،

 مقدار η و t سال در پنبه  ةشد اصالح تارقام جدید فناوری پذیرش از پی  قیمت به نسبت قیمت

 تحقیق اقتصادی آثار که شود می فرض ،چارچوب این در است  پنبه تقاضای کش  مط ق

 ؛باشد داشته وجود آن از حاصل ةشد اصالح رقم رشپذی نخستین از پس سال د  تا پنبه ن ادی به

 شد  گرفته نظر در سال د  پنبه ن ادی به تحقیقات دستاوردهای پذیرش دور  سخن، دیگر به

 خالص فع ی ارزش  است سال هشت نی  ن ادی به تحقیقات انجامهای  سال یا تحقیق وقفه است 

 تن یل نر  r ،آن در که شود می محاسبه زیر در قالب رابطة ساالنه اقتصادی  مازاد تغییرت منافع
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 کشذاورزی  تحقیقذات  آثذار  ارزیذابی  ورایفترین  مشکل از تحقیق مخارج های داد  تهیه

 اضتبذارات  از آن سذهم  شذامل  پنبذه  نذ ادی  بذه  تحقیذق  هذر  سذاالنه  مخارج حاضر، تحقیق در است 

 اضتبذذارات نیذذ  و رضذذوی خراسذذان مرکذذ  اختصاصذذی درآمذذدهای ای، سذذرمایه تم ذذک ای، ه ینذذه

 بذا  هذا،  داد  ایذن  تهیذه  از پذس   اسذت  لیفذی  گیاهذان  و پنبذه  تحقیقذات  سسهؤم تخصیصی پ وهشی
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 مقذادیر  بذا  متنذارر   ΔTStت کل اقتصادی مازاد تغییر احتمالی مقادیر ، 5ت و  1ت روابط از استفاد 

 شود  می محاسبه آنها انتظاری میانگین و سازی شبیه و تولید YI احتمالی

 پنبذه  نذ ادی  بذه  تحقیقذات   Ctت مخذارج  و  ΔTStت اقتصذادی  مذازاد  تغییر یا منافع ،ترتیب بدین

 ایذن  از پذس  د شذو  مذی  مشذخص  آنهذا  از منذتک  فنذاوری  پذذیرش  دور  و تحقیقذات  تکمیل دور  برای

ج تحقیذق بذه ارزش سذال پایذه     منذافع و مخذار   ، rت مناسذب  تن یل نر  یک از گیری بهر  باباید  ،مرح ه

 مذازاد  تغییذر  یذا  منذافع  چنانچذه  باشند  جمع قابل هم با ،زمان طول در تا شوند تبدیل تسال آغاز تحقیق 

 کذه  شذود  داد  نمذای   Ct با آن ساالنههای  ه ینه و Bt با تحقیقاتی پروژ  هر ساالنه  ΔTStت اقتصادی

  Bت فوایذد  مجمذو   اسذت،  صفر  سال یا تحقیق از  پی سال به تنسبت نظر مورد سال بیانگر t ،درآنها

 دور  کذل  مخذارج  پایذه  سال ارزش مساوی نی   Cتها  ه ینه مجمو  و منافع جریان حال ارزش با برابر

  Shahbazi and Hossein, 2012ت بود خواهد تحقیق

 ارزش گیری انداز  برای هایی سنجه  ،12  تا ت8ت روابط مطابق ،آنچه گفته شد به توجه با

 مذود  پنبذه  نذ ادی  بذه  تحقیقذات  بالقو  ه ینه به فاید  نسبت و داخ ی بازد  نر  منافع، خالص حال

 پروژ  منافع مجمو  که است آن یمعن به یک از باالترة ه ین به فاید  تنسب گرفتند  قرار استفاد 

 توجیذه  دارای و سذودآور  آن در گذذاری  سذرمایه  ،ترتیذب  بذدین  و آن مخذارج  از بی  تحقیقاتی

 ایذن  طیذق  است  صفر از تر ب ر  تحقیق منافع خالص حال ارزش و بدین ترتیب، است اقتصادی

 از ب رگتذر  آن داخ ذی  بذازد   نذر   کذه  اسذت  سودآور ورتیدر ص تحقیقاتی پروژ  یک ها،سنجه

 بذرای  کذه  اسذت  تن یذل  نر  همان r باشد  موجود سود نر  یا تن یل  تنر  سرمایه فرصت ه ینه

 نذر   کمتذرین  ،حذال  ضذین  در و شذود  مذی  اسذتفاد   حذال  زمذال  به فاید  و ه ینه اقالم برگرداندن

 نظذام  ب ندمذدت  تسذهیالت  سذود  نذر   بذا  ربرابذ  حاضر، تحقیق در که است قبول مورد سودآوری

    استشد گرفته نظر در درصد  بیستت بانکی
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نتایج

 و جدیذذد ارقذذام ضم کذذرد نسذذبی افذذ ای  احتمذذالی قذذدارم 100 ابتذذدا حاضذذر، تحقیذذق در

 روش بذذه RISK@ الحذذاقی برنامذذه بذذا و Excel گسذذترد  صذذفحه محذذیط در پنبذذه شذذد  اصذذالح

 آنگذا    شد تعیین درصد 16 برابر و محاسبه آن انتظاری میانگین ،سپس و سازی شبیه کارلو مونت

 تحقیقذات  ه ینذه  بذه  فایذد   نسذبت  و منذافع  خالص فع ی ارزش داخ ی، بازد  نر  انتظاری مقادیر

 پارامترهذای  وهذا   داد  برخذی  بیذانگر  1 جذدول  .شدند محاسبه ریسکی شرایط تحت پنبه ن ادی به

 اسذتان  در پنبه ساالنه تولید ساله پنک میانگین  است اقتصادی مازاد تح یل الگوی دو در شد  لحاظ

 ارزش میذانگین  و تذن  51476   شذد  اصذالح  تارقام تحقیق دستاورد نشر از پی  رضوی خراسان

 اسذت   بذود   ریذال  8505  تحقیذق  از پذی   سذال  پذنک  در پنبذه  کی ذوگرم  هذر  جهانی قیمت ریالی

 بررسذی  بذا   شذد  محاسذبه  درصذد  52 کاران پنبه توسط پنبه شد  اصالح ارقام پذیرش نر  بیشترین

 و ضرضذه  یمتیق کش  کشور، از خارج و داخل در پنبه تقاضای و ضرضه واکن  مطالعات نتایک

 Abyarت  شذد  گرفته نظر در درصد 5/0 و 48/0 ترتیب، ، بهنگینامی طور به محصول این تقاضای

et al., 2015  مطذذابق ، پنبذذه نذذ ادی بذذه تحقیذذق تکمیذذل یذذا انجذذام زمذذانی دور ت تحقیذذق وقفذذه و 

 ارقذام  ،یعنیت آن از منتک فناوری پذیرش دور  و سال هشت ،پنبه مروجان و محققان نظرات نقطه

      استشد لحاظ سال د   شد  اصالح
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اقتصادیمازادالگویدراستفادهموردپارامترهایفروضوهادادهبرخی-1جدول

اقتصادیسناریو

 بستهکوچک

اقتصادیسناریو

 بازکوچک
 شرح

51476 51476 
 تحقیق دستاورد پذیرش و معرفی از پی  سال پنک در پنبه تولید میانگین

 تتن  رضوی خراسان در  1390- 1394ت

8505 8505 
 و معرفی از پی  سال پنک در پنبه جهانی قیمت ریالی ارزش میانگین

 مرجع  ارز تحقیقتنر  دستاورد پذیرش

 ن ادی به تحقیق واسطه به پنبه ضم کرد اف ای  درصدی میانگین 16 16

1/2 1/2 
 از مننک شد  اصالح ارقام کاربست با پنبه تولید ه ینه درصدی کاه 

 ن ادی به تحقیق

 پنبه ضرضه قیمتی کش  میانگین 48/0 48/0

 پنبه یتقاضا قیمتی کش  میانگین 5/0 5/0

 پنبه شد  اصالح ارقام پذیرش نر  بیشینه 52/0 52/0

 تسال  پذیرش سال اولین تا تحقیق وقفه 8 8

 تسال  پذیرش درصد بیشترین تا وقفه 14 14

 پ وه  های یافته :مأخذ

 اقتصادی مازاد تغییر یا منافع مبینترتیب،  ، بهΔTS و ΔPS ، ΔCS ، 2 جدول در

 دستاوردهای پذیرش دور  در پنبه ن ادی به تحقیق پروژ  یک کل و کنندگان مصرف کاران، پنبه

 اقتصاد سناریوی تحت ،شود می مشاهد  که گونه همان  است رضوی راسانخ استان در آن

 توزیع کشور نقاط سایر و استان کنندگان مصرف و کاران پنبه بین تحقیق منافع ، باز کوچک

 خواهند مند بهر  تحقیق منافع از کاران پنبه فقط بسته، کوچک اقتصاد سناریوی تحت اما ؛شود می

 پنبه تولیدکنندگان اقتصادی مازاد تغییر با برابر تحقیق کل اقتصادی ادماز تغییر ،بنابراین شد 

 این در که است تحقیق تکمیل دور  یا وقفه ،1400 تا 1394های  سال ،2 جدول در بود  خواهد

 تا 1401 سال از که شد بینی پی همچنین،  است  مخارج تخصیص نیازمند تحقیق انجام ،ها سال

   است تحقیق دستاورد شپذیر دور  یا وقفه، 1410
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 رضویخراساناستاندرپنبهنژادیبهتحقیقاتاقتصادی)منافع(مازادافزایش-2جدول
تبر حسب ه ار ریال 

سال
(بستهکوچکاقتصادیدو)سناریو(بازکوچکاقتصادییک)سناریو

ΔPS ΔCSΔTSΔPS ΔCSΔTS
1394 0 0 0 0 0 0 

1395 0 0 0 0 0 0 

1396 0 0 0 0 0 0 

1397 0 0 0 0 0 0 

1398 0 0 0 0 0 0 

1399 0 0 0 0 0 0 

1400 0 0 0 0 0 0 

1401 3009337 2888963 5898300 4432634 - 4432634 

1402 4523676 4342729 8866405 6669849 - 6669849 

1403 6654583 6388400 13042982 9825356 - 9825356 

1404 13123123 12598198 25721321 19455716 - 19455716 

1405 14680015 14092814 28772829 21784882 - 21784882 

1406 15930170 15292963 31223133 23658242 - 23658242 

1407 10105728 9701499 19807228 14953914 - 14953914 

1408 5983508 5744167 11727675 8830683 - 8830683 

1409 3326813 3193741 6520554 4901294 - 4901294 

1410 1200640 1152614 2353254 1766366  1766366 

 های پ وه  مأخذ: یافته

 کذاران  پنبه منافع حال ارزش ،باز کوچک اقتصاد یسناریو در ، 3 جدولهای  داد  پایه بر

 و ریذال  ه ار 7169050 و 7468698ترتیب،  ، بهرضوی خراسان استان در پنبه کنندگان مصرف و

 هذ ار  14638649 نی  ن ادی به تحقیق اقتصادی مازاد تغییر کل یا منافع حال ارزش کل ،رو این از

 تغییذر  یذا  منذافع  همذه  بسذته،  کوچک اقتصاد سناریوی در اما است  شد  بینی پی  و ارزیابی ریال

 شارز سذناریو،  ایذن  تحذت  ؛شد خواهد استان کاران پنبه ضاید پنبه ن ادی به تحقیق اقتصادی مازاد
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 ریذال  هذ ار  11055000 بذا  برابذر  نذ ادی  به تحقیق منافع حال ارزش کل یا و کاران پنبه منافع حال

 از کذدام  هذر  سذهم  میذ ان  در پنبذه  تقاضای و ضرضه قیمتی کش  است  شد  ارزیابی و بینی پی 

   است کنند  تعیین تحقیق اقتصادی مازاد یا منافع از ضوامل این

 نذر   ، پایذه  سال درت منافع خالص حال ارزشهای  سنجه دیرمقا بیانگر 4 جدولهای  داد 

 در بررسذی  مذورد  سذناریوی  دو در پنبذه  نذ ادی  بذه  تحقیقذات  ه ینه به فاید  نسبت و داخ ی بازد 

 منذافع،  خذالص  حال ارزش مقادیر باز، کوچک اقتصاد سناریوی در  است رضوی خراسان استان

، ترتیذب  بذه  ،میذانگین  طذور  بذه  نذ ادی  بذه  تحقیذق  هذر  ه ینذه  بذه  فایذد   نسذبت  و داخ ذی  بازد  نر 

 بیذانگر ها  سنجه این است  شد  ارزیابی و بینی پی  ریال 6/7 و درصد 55 ریال، ه ار 12718000

 منافع خالص حال ارزش زیرا ،است پنبه ن ادی به تحقیقات پذیرفتنی اقتصادی سودآوری و بازد 

 بذود   تن یل  تنر  قبول قابل سودآوری نر  اقلحد از فراتر نی  آن داخ ی بازد  نر  و مثبت آن

    است ریال یک از بیشتر نی  تحقیق مخارج ریال یک هر مندی فاید  و

 ارزشت تحقیذذق منذذافع خذالص  حذذال ارزش مقذادیر  بسذذته، کوچذک  اقتصذذاد سذناریوی  در

 یذق تحق هر ه ینه به فاید  نسبت و درصد 50 داخ ی بازد  نر  ریال، ه ار 9134351  شد  تن یل

 سذودآوری  و بذازد   بیذانگر  نیذ  هذا   سذنجه  ایذن  اسذت   شد  ارزیابی و بینی پی  ریال 7/5 ن ادی به

 خذالص  حذال  ارزش از کمتذر  کذه  تفذاوت  این با ،است پنبه ن ادی به تحقیقات پذیرفتنی اقتصادی

هذای   سذنجه  مقذادیر   است نخست سناریوی تحت ه ینه به فاید  نسبت و داخ ی بازد  نر  منافع،

 از حاصل اصالحی ارقام کاربست و پنبه ن ادی به تحقیقات انجام که ستا آن بیانگر شد  سبهمحا

 ،بنذابراین   است سودآور و پذیر توچیه اقتصادی لحاظ به کنندگان مصرف و کاران پنبه توسط آن

 بذه  نسذبت  بیشذتر  ضم کرد دارای ةشد اصالح ارقامت آن از منتک فناوری و تحقیقات نو  این انجام

 درآمذد  و رفذا   بهبذود  پنبذه،  تولیذد  اف ای  در توجه قابل و مثبت یتحول به تواند می  شاهد قامار

   د بینجام کشور نساجی صنایع اولیه مواد تأمین و کاران پنبه
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کوچکاقتصادسناریویدوتحتپنبهنژادیبهتحقیقاتاقتصادی)منافع(مازاد–3جدول

بستهوباز

سناریو
اقتصادیمازاد

تولیدکنندگان

اقتصادیمازاد

کنندگانمصرف

اقتصادیمازاد

کل

 14638649 7169050 7468698 باز کوچک اقتصاد

 11055000 - 11055000 بسته کوچک اقتصاد

 های پ وه  مأخذ: یافته

وبازاقتصادسناریویدوتحتپنبهنژادیبهتحقیقاتاقتصادیبازدههایسنجه-4جدول

بسته

هزینهبهفایدهنسبت)درصد(داخلیبازدهنرخمنافعخالصحالارزشیوسنار

 6/7 55 12718000 باز کوچک اقتصاد

 7/5 50 9134351 بسته کوچک اقتصاد

 های پ وه  مأخذ: یافته

پیشنهادهاوگیرینتیجه

 حذت ت پنبه ن ادی به تحقیقات از حاصل فناوری کاربست تحقیق،های  یافته و نتایک پایه بر

 پنبذه  کننذدگان  مصذرف  و کذاران  پنبذه  ضایذد  را اقتصذادی  بذازد   و منافع مفروض، سناریوی دو هر

  د کر دخواه

 یذا  منافع کل که داد نشان باز کوچک اقتصاد سناریوی تحت اقتصادی مازاد تح یل ننایک

 دمذازا  و دهذد  مذی  ر  دکننذدگان یتول یبذرا  فقذط  پنبذه  ن ادی به تحقیقات اقتصادی مازاد اف ای 

 ض ذت  به و ماند می یباق یجهانهای  متیق سطح در متیق رایز ،بود خواهد ثابت کنندگان مصرف

 مذازاد  ،پنبذه  یداخ ذ  یتقاضذا  یمنحنذ  بذودن  ثابت با  کرد نخواهد رییتغ ،کشور در ضرضه  یاف ا

 در  ابذد ی مذی   یافذ ا  دکننذدگان یتول مذازاد  که یحال در ماند، می یباق ثابت نی  کنندگان مصرف

 شذرفت یپ از کننذدگان  مصذرف  اگرچذه  دهذد   کذاه   را پنبذه  واردات تواند می رانیا حالت، نیا
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 ،شذذد خواهنذد  منتفذع  آن یجهذان هذای   مذت یق اه کذ  و پنبذه  ضرضذه  یوسذتگ یپ و ثبذات  ت،یذ فیک

   شوند می مند بهر  دیتول واحد نهیه  کاه  ای ضم کرد بهبود م ایای از نی  دکنندگانیلتو

 بذازار  تنهذا روی  پنبذه  تولیذد  اینکذه  گذرفتن  نظذر  در بذا  بسته، کوچک اقتصاد سناریوی در

 منتفذع  یفنذاور  نیذ ا از دکننذدگان یتول هذم  و کننذدگان  مصرف هم ،گذاشت خواهد تاثیر داخ ی

 منذافع  از بذی   نسذبی  طذور  به کاران پنبه منافع که داد نشان 4 جدول در مندرج نتایک  شد خواهند

 کننذدگان  مصذرف  ،سذناریو  ایذن  در نیسذت   توجه بلقا تفاوت این گرچه، است کنندگان مصرف

 در دکننذدگان یتول گرچذه ، شذوند  مذی  منذد  بهذر   نیذ   مذت یق کاه  از ب که تیفیک بهبود از تنها نه

 را یداخ ذ هذای   مذت یق شذتر، یب ضرضه رایز شوند، می منتفع کمتر باز به نسبت بسته کوچکاقتصاد

 درآمذد  ،شذود  ثابذت  یجهذان  یازارهذا ب سذطح  در متیق که یحالت به نسبت و داد خواهد کاه 

   Hosseini et al., 2009ت کند می جادیا را یکمتر

 جهذانی  اقتصذاد  بذا  تعامل شرایط در که دکر استنباط توان می حاضر، تحقیق نتایک به توجه با

 و شذد  نخواهنذد  منتغذع  تحقیقذات  منذافع  از مسذتقیم  طور به کنندگان مصرف پنبه، تجاری مراودات و

 نذ ادی  بذه  تحقیقذاتی  پذروژ   یذک  منافع همه، این با گرفت  خواهد تع ق تولیدکنندگان به منافع همه

 بازارهذای  بذا  تعامذل  ضذدم  و بسذته  اقتصذاد  شذرایط  در آن منذافع  از بیی  باز اقتصاد شرایط در موفق

 بازارهذای  ابذ  تعامذل  ،بنذابراین  است ریال ه ار 3583649 با برابر تفاوت این بود  خواهد پنبه جهانی

 ضوامذل  از افذ ود   خواهذد  تحقیقذات  منذدی  فاید  و قاب یت بر صادرات یا واردات از اضم پنبه جهانی

 و ضرضذه  قیمتذی های  کش  تحقیقات، از کنندگان مصرف و تولیدکنندگان منافع می ان ةکنند تعیین

 درت تذر  بذ ر   ضرضذه  کشذ   کشذ ،  بذدون  و ثابذت  قیمتیة ضرض و تقاضا شرایط در  ستتقاضا

 شذود   مذی  منجذر  تولیدکنند  مازادهای به نسبت بیشتر اقتصادی مازاد به تقاضا به نسبت مط ق  مقدار

  سذت تقاضا قیمتذی  کشذ   از تر کوچک مط ق مقدار در ضرضه قیمتی کش حاضر،  تحقیق در اما

 هذا،   شذ ک نذاچی   نسذبتاً  تفذاوت  بذه  توجه با اما ؛است بیشتر تولیدکنندگان اقتصادی مازاد ،رو این از

 زیذر  شذرح  بذه  یهایپیشذنهاد  تحقیذق، های  یافته با متناسب ،پایان در  ستین چشمگیر نی  منافع تفاوت

    :شود می ارائه
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 پنبذه نذ ادی   بذه  تحقیقات کشاورزی، های فعالیت ریسک و حتمیت ضدم وجود با که اجآن از -

 منذذافع  افذذ ای ،رو ایذذن از و اسذذت پنبذذه تولیذذد افذذ ای  و ضوامذذل وری بهذذر  رشذذد متوذذمن

 تحقیقذات  در گذاری سرمایه داشت، خواهد دنبال به را آن کنندگان مصرف و تولیدکنندگان

 و کنذد  مذی  پذذیر  توجیذه  را خذاص  طذور  بذه  پنبذه  نذ ادی  بذه  تحقیقات و ضام طور به کشاورزی

 پایذدار  مذالی  تذأمین  ضذرورت  بذه  را کشذور  اقتصادی ری ان برنامه و گذاران سیاست تواند می

 م ذی  و اسذتانی  منذابع  تجهیذ   بذه  نسذبت کذه   الزم است ،رو این از کند  متقاضد پنبه تحقیقات

 در کذه  اسذت  مسذ م  د شو مبذول وی   توجه رضوی خراسان استان در وی   به پنبه تحقیقات

 افذ ای   ضذمن  پنبذه،  جدیذد  ارقذام  توسذعه  و معرفی برای حمایتی های سیاست ،ک ی حالت

 واردات، کذاه   و داخ ذی  تولیذد  افذ ای   بذا  توانذد  مذی  ،جامعذه  کذل  منذافع  نی  و پنبه تولید

   کند  ایجاد نی  را ارزی جویی صرفه

 ایذن  زیذرا  گیذرد،  قذرار  توجه مورد هموار  پنبه جهانی بازارهای در حوور که شایسته است -

 مثبت درآمدی و رفاهی آثار صادرکنند ، صورت به چه و واردکنند  صورت به چه ،حوور

  د کر خواهد کنندگان رفمص و کاران پنبه ضاید را

 شایسذته اسذت کذه    کشذاورزی،  هذای  تیذ فعال و قذات یتحق منذافع  تیذ حتم ضذدم  بذه  توجذه  با -

 طیشذرا  در ویذ    بذه  تیذ حتم ضذدم  نیذ ا کذاه   و تیریمد برای یض م و مدون راهکارهای

 نیذ ا در  شذود  ممکن پنبه قاتیتحق منافع نهیشیب به یابیدست تا شود د یشیاند کاران پنبه خاص

 آن، رشیپذذ  و نشذر  های نهیزم جادیا نی  و یجیترو و یآموزش خدمات قیتعم و ارائه ،راستا

 یابیذ بازار نظذام  اصذالح  و یرسذاخت یز التیتسذه  ارائذه  هذا،  نهذاد   موقذع  بذه  و یکذاف  تدارک

 کننذد   نیذی تع پنبذه  توسذعه  و قیذ حقت اقتصذادی  منذافع  سذازی  نهیشیب در کشاورزی محصوالت

  بود خواهد

ه  وفذن آوری دانشذگا  زابذل براسذاس      وحمایذت مذالی معاونذت پذ    زا نویسندگان مقاله"

 "تشکر وقدردانی دارند  IR.UOZ.GR-6707پ وهانه باکد 



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

228 

منابع
1. Abyar, N. and Hossein, S. (2014). Development of a multi-criteria model for 

prioritizing agricultural research in agricultural-climatic zones of Iran. PhD 

Thesis. Faculty of Agricultural Economics and Development, University of 

Tehran. (Persianت 

2. Abyar, N., Hossein, S., Salam, H. and Peykani, G. (2015). Evaluation of 

economic effects of cotton breeding research under risk conditions in 

agricultural-climatic zones of Iran. Iranian Journal of Cotton Research, 

3(1):103-117. (Persian) 

3. Alston, J.M., Chan-Kang, C., Marra, M.C., Pardey, P.G. and Wyatt, T.J. 

(2000). A meta-analysis of rates of return to agricultural R&D: Ex pede 

Herculem? Research Report. Washington DC: Intl Food Policy Res Inst  
Food Policy Res. Inst..  

4. Alston, J.M., Norton, G.W. and Pardey, P.G. (1998). Science under scarcity: 

principles and practice for agricultural research evaluation and priority 

setting. Cornell University Press  (2nd Edition). Wallingford, UK: CAB 

International. 

5. Benin, S. and You, L. (2007). Benefit-cost analysis of Uganda's clonal coffee 

replanting program, an ex-ante analysis. Intl Food Policy Res Inst  (IFPRI) 

Discussion Paper, No: 744  
6. Farsi, M. and Bagheri, A. (2008). Principles of crop breeding. Mashhad: 

Jahad Daneshgahi of Mashhad University. (Persianت 
7. Gierend, J. (1999). Integration of risk and multiple objectives in priority 

setting for agricultureral research: the case of the national dairy research 

program in Kenya. PhD Thesis, Department of Agricultural Policy, 

University of Berlin  
8. Griliches, Z. (1958). Research costs and social returns: hybrid corn and 

related innovations. Journal of Political Economy, 66(5): 419-431.  
9. Haeri, A. and Asayesh, A. (2010). Iran and world cotton status. A Report for 

Society of Texture Industry, the Office of Statistical and Strategic Research. 

(Persianت 

https://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/


...... تحقيقات پنبه در يآثار اقتصاد یارزياب    

229 

10.  Hossein, S.S. (2014). Study of economic effects of Iranian agricultural 

research. Report of the Research Project, No. 1. Tehran, Iran: Agricultural 

Research, Education and Extension Organization (AREEO). (Persian) 
11.  Hosseini, S.S., Hassanpour, E. and Sadeghian, S.Y. (2009). An economic 

evaluation of Iranian public agricultural R&D policy: the case of sugarbeet. 

Research Policy, Elsevier, 38(9): 1446-1452. 
12.  IRICA (2018). Import and export statistics of cotton and related products. 

Tehran, Iran: The Islamic Republic of Iran Customs Administration 

(IRICA). (Persian) 
13.  Jalal-Kamali, M., Najafi Mirak, T. and Asadi, H. (2012). Wheat: research 

and management strategies in Iran. Tehran, Iran: Agricultural Research, 

Education and Extension Organization (AREEO), Seed and Plant 

Improvement Institute. (Persian)  
14.  Johnson, J. (2018). Cotton: world markets and trade. World Production, 

Markets, and Trade Report. United States Department of Agriculture. 

Foreign Agricultural Service. 
15.  MAJ (2018). Crop products statistics Tehran, Iran: Ministry of Agriculture-

Jahad (MAJ). (Persian) 
16.  Mardia, M., Byerlee, D. and Anderson, J. (2010). Ex-post evaluation of the 

economic impacts of agricultural research programs. Paper Presented to the 

Workshop on the Future of Impact Assessment in CGIAR.  

17.   Napasintuwong, O. and Traxler, G. (2009). Ex-ante impact assessment of 

gm-papaya adoption in Thailand. AgBioForum, 12(2): 209-217   
18.  Schultz, T.W. (1953). The economic organization of agriculture. New York: 

McGraw-Hill.  
19.  Shahbazi, H. and Hossein, S. (2012). Evaluation of Iranian agricultural 

research, PhD Thesis, Faculty of Agricultural Economics and Development, 

University of Tehran. (Persianت 

20.  Yorobe Jr, J.M. (2006)  Ex ante economic impact assessment of the ring spot 

virus resistant papaya in the Philippines. In: Projected Impacts of 

Biotechnology Products in Indonesia and the Philippines (ISAAA and 

ABSP-II Impact Study). Manila, The Philippines.  
  



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

230 

 

 

 


